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একালিক স্ত্রীর মাবে ভাবলাোসা ও সহোবস 
কমবেলশ করার হুকমু কী? 

প্রশ্নঃ  
যার একালিক স্ত্রী আবে সস যলদ তার স্ত্রীবদর মাবে খাোর-দাোর, 
স াশাক-আশাক এেং রালিযা বনর সেবি সমতা রো কবর, শুি ু
সহোবসর সেবি কমবেলশ কবর, তাহবল লক তা তার জনয বেি হবে?   

প্রশ্নকারী- আেু তালহা  
উত্তরঃ  
একালিক স্ত্রীর মাবে খাোর-দাোর, স াশাক-আশাক, োসস্থান 
ইতযালদবত ইনসাফ এেং রালিযা বন সমতা রো করবল, শুিু সহোবস 
কমবেলশ করা গুনাহ নয়্। তবে এবেবিও সমান করা ভাবলা। 
হাদীবস এবসবে,   

َبْْيَ  يَ ْقِسُم  َوَسلََّم َكاَن  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَِِّبَّ  أَنَّ  عنها(،  هللا  )رضي  َعاِئَشَة  َعْن 
ِفيَما ََتِْلُك   ِنَسائِِه، فَ يَ ْعِدُل، َويَ ُقوُل: »اللَُّهمَّ َهِذِه ِقْسَمِِت ِفيَما أَْمِلُك، َفََل تَ ُلْمِن 

 1140(، الرقم: 438/ 3سنن الرتمذي ت شاكر )-َوََل أَْمِلُك«. 
“আবয়্শা রালযয়্াল্লাহু আনহা েবলন, নেী সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম তাাঁর স্ত্রীগবণর মাবে ইনসাবফর সবে েণ্টন করবতন এেং 
েলবতন, সহ আল্লাহ, এ হবে আমার আয়্ত্তািীন লেষবয়্ আমার েণ্টন। 
সয লেষয়্ আমার আয়্ত্তািীন নয়্; েরং সতামার আয়্ত্তািীন, তাবত তুলম 
আমাবক ভর্ৎসনা কবরা না।” -সুনানুত লতরলমলয, হাদীস নং: ১১৪০ 
হাদীবসর েযাখযায়্ সমাল্লা আলী কারী (রহ) (১০১৪ লহ) েবলন,  

)اللهم  (  هذا  مع  أي   : )ويقول(  البيتوتة  يف  بينهن  فيسوي  أي:   : فيعدل( 
  : )فَل  هذا(  عليه  أقدر  أي:   : أملك(  فيما   ... )قسمي  العدل  هذا  أي: 

من  أي:   : أملك(  وَل  َتلك  )فيما  تؤاخذين  َل  أو  تعاتبن  َل  أي:   : تلمن( 

ফাতওয়্া নাম্বার:317                    প্রকাশকালঃ01-01-২০২3ইং 
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القلوب.   مقلب  فإنك  القلب  وميل  احملبة  مشكاة  -زايدة  شرح  املفاتيح  مرقاة 
 )2114/ 5املصابيح )دار الفكر(: ) 

“অর্ৎার্ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ ওয়্াসাল্লাম রালিযা বনর 
সেবি স্ত্রীগবণর মাবে সমতা রো করবতন। এতদসবেও লতলন েলবতন, 
সহ আল্লাহ! এই সমতা লেিান এমন লেষবয়্ আমার েণ্টন, সয লেষবয়্ 
আলম সেম; সুতরাং আ লন আমাবক এমন লেষবয়্ ভর্ৎসনা ও  াকড়াও 
করবেন না, সয লেষয়্লি আমার সাবিযর োলহবর, সযমন (বকাবনা স্ত্রীর 
প্রলত) ভাবলাোসা ও আকষৎণ সেলশ হওয়্া। কারণ আ লনই সতা 

অন্তরসমূহ  লরেতৎনকারী।” -লমরকাতুল মাফালতহ: ৫/২১১৪  
একই হাদীবসর েযাখযায়্ ইমাম ইেনুল হুমাম (রহ) (৮৬২ লহ) েবলন,  

عائشة   عن  األربعة  السنن  أصحاب  عنها    -روى  هللا  »كان  قالت    -رضي 
هللا   وسلم    -رسول  عليه  هللا  قسمي   -صلى  هذا  اللهم  ويقول:  فيعدل  يقسم 

عدد  ومنه   ،.... القلب«  يعن  أملك:  وَل  َتلك  فيما  تلمن  فَل  أملك  فيما 
إمجاعا.اه .   َلزمة  غري  فيهما  والتسوية  والقبَلت  القدير:    -الوطآت  فتح 

 .(. ط. املكتبة اَلشرفية. داكا3/411)
“... সয লেষয়্গুবলা আয়্ত্তািীন নয়্, তার মবিয রবয়্বে, সহোস 
ও চুবমা ইতযালদর  লরমাণ। সেৎসম্মতভাবেই এই লেষয়্গুবলাবত সমতা 
ওয়্ালজে নয়্। 
তবে লে রাখবত হবে, অন্তবরর অলতলরক্ত আকষৎবণর প্রভাে সযবনা 
োলহযক আচার-আচরবণ এমনভাবে না  বড়, যার ফবল অবনযর ও র 
জুলুম হবয়্ যায়্ এেং তার হক নষ্ট হয়্। 
আল্লাহ তাআলা ইরশাদ কবরন ,  

كُل َ  َتِميلُوا  فَََل  َحَرْصُتْم  َولَْو  الن َِساِء  بَْْيَ  َتْعِدلُوا  أَْن  َتْسَتِطيُعوا  َولَْن 
 129النساء: -الْمَْيِل فََتَذُروَها كَالْمَُعل ََقِة. 
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“সতামরা চাইবলও স্ত্রীবদর মবিয  ূণৎ সমতা রো করবত  ারবে না। 
তবে সকাবনা একজবনর প্রলত সম্পূণৎরূব  েুাঁবক  বড়া না সয, 

অনযজনবক েুলন্ত অেস্থায়্ সফবল রাখবে।” -সূরা লনসা: ১২৯   
অর্ৎার্ সকবলর প্রলত মবনর িান সমান হবে না; েরং কাবরা প্রলত সেলশ 
হবে, কাবরা প্রলত কম হবে এিা স্বাভালেক। লকন্তু যাবক সেলশ ভাবলা 
লাবগ, তার প্রলত এমনভাবে েুাঁবক  বড়া না সয, অনযজবনর প্রা য হকও 
আদায়্ করবে না, আোর তালাকও সদবে না, যাবত সস অনয স্বামী গ্রহণ 
করবত  াবর। এভাবে েুললবয়্ রাখার অনুমলত সনই।  
ইেবন কালসর (রহ) (৭৭৪ লহ) েবলন,  

أي: لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بْي النساء من مجيع الوجوه، فإنه وإن  
القسم   والشهوة  حصل  احملبة  يف  التفاوت  من  بد  فَل  وليلة،  ليلة  الصوري: 

البصري،  واحلسن  وجماهد،  السلماين،  وعبيدة  عباس،  ابن  قاله  واجلماع، كما 
 )430/  2تفسري ابن كثري ت سَلمة )-والضحاك بن مزاحم. 

“অর্ৎার্ সহ সলাকসকল! সতামরা স্ত্রীবদর মাবে সেৎলদক সর্বক সমতা 
েজায়্ রাখবত কখবনা সেম হবে না। সকননা (প্রবতযবকর লনকি) 
 ালাক্রবম রালিযা ন করার দ্বারা যলদও োলহযক েণ্টন সম্ভে র; লকন্তু 
ভাবলাোসা, কামনা-োসনা ও সহোবসর সেবি কমবেলশ হওয়্া 
অেশযম্ভােী। সযমনলি  ইেবন আব্বাস, উোইদা, মুজালহদ, হাসান েসরী 

ও দাহহাক ইেবন মুযালহম (রা) উক্ত আয়্াবতর তাফসীবর েবলবেন।” 
-তাফসীবর ইেবন কালসর: ২/৪৩০ 
ইমাম তাোরী (রহ) (৩১০ লহ) েবলন,  

منهن  " حمبته  َتلكوا  مل  من  إىل  أبهوائكم  َتيلوا  فَل  يقول:  امليل"،  َتيلوا كلَّ  فَل 
أداء   ترك  يف  صواحبها  على  جتوروا  أن  على  ذلك  حيملكم  حىت  امليل،  كلَّ 

ا يف  حق:  من  عليكم  هلن  والعشرة الواجب  عليهن،  والنفقة  هلن،  لقسم 
 )284/ 9تفسري الطربي = جامع البيان ت شاكر )-ابملعروف. 
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“অলনোকৃত যলদ সকাবনা স্ত্রীর প্রলত সতামাবদর ভাবলাোসা সেলশ হবয়্ 
যায়্, তাহবলও তার প্রলত এবতািা েুাঁবক  বড়া না সয, তা সতামাবদরবক 
অনয স্ত্রীবদর প্রলত জুলুম করার এেং সমহাবর রালিযা ন, ভরণব াষণ ও 
সদ্ভাবে জীেনযা ন ইতযালদবত তাবদর হক আদায়্ না করার প্রলত 

প্রবরালচত কবর।” -তাফসীবর তাোরী: ৯/২৮৪   
এই িরবনর েযলক্তবদর েযা াবরই লনবনাক্ত ভয়্ানক  লরণলতর কর্া 
হাদীবস এবসবে, 

النِبَّ   عن  ُهريرة،  أيب  وسلم    -عن  عليه  هللا  "َمن   -صلَّى  له  قال:  كانت 
َماِئٌل".   ه  وِشقُّ القياَمِة  يَوَم  جاء  فمال إىل إحدامها  ت -امرأاتِن،  داود  أيب  سنن 

( الرقم:  469/  3األرنؤوط  إسناده  2133(،  األرنؤوط:  الشيخ  قال   ،
 صحيح. اه  

“আেূ হুরাইরাহ (রালয) সর্বক েলণৎত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইলহ 
ওয়্াসাল্লাম েবলবেন, সয েযলক্তর দুজন স্ত্রী র্াবক, আর সস তাবদর 
একজবনর প্রলত েুাঁবক  বড়, সকয়্ামবতর লদন সস এমন অেস্থায়্ উঠবে 

সয, তার অিৎাংশ কাত হবয়্ র্াকবে।”-সুনাবন আেু দাউদ: ৩/৪৬৯ 
হাদীস নং: ২১৩৩ 
উবল্লখয, সহোবস কমবেশ করা যলদও নাজাবয়্য নয়্, তবে কাবরা সবে 
এবতা কম করা যাবে না, যাবত সস কবষ্টর লশকার হয়্ এেং অনয  ুরুবষর 
প্রলত আকৃষ্ট হবয়্  ড়ার সম্ভােনা সদখা সদয়্; েরং মাবে মাবে সকল 
স্ত্রীর সাবর্ই সহোস করবত হবে, যাবত সকবলর চালহদা  ূরণ হয়্ এেং 

সতীত্ব ও  লেিতা সুরলেত র্াবক।” -ফাতহুল কাদীর: ৩/৪১৩  
-আরও সদখুন মােসূবত সারাখলস: ৫/২০৪; আলফাতাওয়্াস 
লসরালজয়্যাহ: ২০৬; ফাতাওয়্া কালজখান: ১/২৬১; লহদায়্াহ: 
১/৪০০; রদ্দুল মুহতার: ৩/২০১, ৪/৩৭৬; ফাতহুল কাদীর: 
৩/৪১৩ 
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আরও লেস্তালরত জানবত লনবনাক্ত ফবতায়্ালি সদখুন: একালিক স্ত্রীর মাবে 
ইনসাফ ও সমতা রোর লেিান কী? 

 .فقط، وهللا تعاىل أعلم ابلصواب
আে ুমহুাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমাহলদ (উলফয়্া আনহু) 

২৫-০৩-১৪৪৪ লহ. 
২২-১০-২০২২ ঈ. 


